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 Ofício nº 1905/2022-SEMUSA              Curuçá/PA, 19 de Maio de 2022.  

 

Ao  

Sr 

Alessandro Miranda de Macêdo Martins  

Secretaria Municipal de Administração  

 

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento 

de Recarga de Oxigênio Medicinal, com entrega de forma parcelada, 

para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde de Curuçá e da 

Unidade Móvel de Urgência - SAMU.  

 

 

Prezado Senhor,  

 
Considerando que, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 

8.080/1990, é responsabilidade do município em assegurar acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde de 

sua área de abrangência. 

Considerando ainda, que a secretaria de saúde mantém o serviço de urgência 

e emergência e internações hospitalares, para os quais há necessidades de aquisição 

de gases medicinais para atendimento aos usuários. 

Considerando ainda, que a secretaria de saúde mantém o serviço de Unidade 

Móvel de urgência SAMU, para os qual há necessidades de aquisição de gases 

medicinais para atendimento aos usuários. 

Considerando que a contratação direta decorre do fracasso do Pregão 

Eletrônico nº 001/2022-SEMUSA e o Processo administrativo nº 2202/2022-SEMUSA 

que teve posteriormente, impugnação ao edital os quais objetivava a formação de 

registro de preço para aquisição de empresa especializada para aquisição de Oxigênio 

Medicinal. 

Pelo exposto, solicito a realização do processo de  aquisição Emergencial com 

base no Decreto Municipal nº. 074/2022-GP em razão da possível a falta do 

Abastecimento no Município de Curuçá para a aquisição dos referidos itens, visando 

garantir o adequado atendimento nas citadas Unidades de Urgência e emergência e 

internações hospitalares, segue em anexo termo de referência.        

Atenciosamente. 

                           Maria do Socorro Pinheiro Ruivo 

                              Secretaria Municipal de Saúde 
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